AVANÇ MENSUAL DE PRODUCCIÓ I CONSUM
Abril 2013

La producció segueix l’ensorrament del
consum, i es redueix un 45% a l’abril
• Les fàbriques busquen ajustar-se a les necessitats del mercat català,
ja que les exportacions també cauen significativament
Després d’assistir a la catàstrofe de 6 anys continuats de descensos en el consum, les fàbriques
catalanes s’han vist forçades ara a una dràstica reducció de la producció de ciment. Durant el
passat mes d’abril, i segons les estimacions recollides per l’Agrupació de Fabricants (Ciment
Català), la producció a Catalunya va ser de 153 mil tones, poc més de la meitat de les 281 mil
fabricades a l’abril de 2012. Aquesta brusca caiguda de la producció s’explica,
fonamentalment, per l’adequació a la demanda: a l’abril, el consum de ciment a Catalunya va
ser de només 132 mil tones. I, en segon terme, per la disminució de les exportacions, que han
caigut més d’un 40% respecte a les del mateix mes de l’any anterior.
En l’acumulat de 2013, les dades continuen mostrant la gran feblesa del mercat. En
aquests 4 primers mesos, el consum de ciment s’ha abaixat un 25%. Això s’ha traduït en la
reducció d’un 44% de la producció, una disminució ajudada per la ja esmentada reducció de les
exportacions, que han caigut un 41% en relació al mateix període de 2013.
Quan ja s’ha acabat el primer quadrimestre de l’any, les xifres acumulades demostren
que la realitat és encara més dura que les pessimistes previsions de principis d’any. La
indústria catalana havia calculat un descens anual del 20% en les magnituds de consum i de
producció, però les dades d’aquest primer quadrimestre han accentuat la caiguda força més
enllà. Les conseqüències sobre l’ocupació al sector han esdevingut inevitables.
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